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Resumo: O experimento foi instalado com o objetivo de avaliar o desenvolvimento de mudas 
de Eucalyptus grandis Hill ex Maiden produzidas em tubetes utilizando diferentes tipos de 
substratos. O delineamento experimental foi conduzido em blocos casualizados, composto por 
7 tratamentos, 4 repetições e 10 mudas por parcela. Os substratos utilizados foram, casca de 
arroz, vermiculita, cama de aviário e substrato comercial (Plantmax® Hortaliças), em 
diferentes combinações. As variáveis analisadas foram altura das mudas, o diâmetro do colo e 
o peso da matéria seca da parte aérea e da raiz. Para todas as variáveis o efeito do tratamento 
foi significativo. Para diâmetro do colo os tratamentos 4 e 5 apresentaram as maiores médias. 
Para a variável matéria seca da parte aérea os tratamentos 7, 5 e 4 apresentaram as maiores 
médias e para a matéria seca da raiz o tratamento 5 foi o que apresentou o melhor resultado. O 
tratamento que apresentou melhores resultados nas diferentes variáveis analisadas foi o 5 
sendo este composto por 50%  de substrato comercial e 50% casca de arroz. 

Palavras-chave: produção de mudas, viveiros, eucalipto. 

 
Development of seedlings of Eucalyptus grandis Hill ex Maiden produced in different 

types of substrates 
 
Abstrac: The experiment was installed with the aim of assessing the development of 
seedlings of Eucalyptus grandis Hill ex Maiden produced in tubetes using different types of 
substrates. The experimental design was conducted in blocks casualizados, composed by 7 
treatments, 4 repetitions and 10 seedlings per share. The substrates were used to shell rice, 
vermiculite, bed of commercial poultry and substrate (Plantmax ® Vegetables), in different 
combinations. The variables analyzed were the height of the seedlings, the diameter of the top 
and the weight of dry air and on the part of the root. For all variables that effect of treatment 
was significant. For colorectal diameter of the treatments 4 and 5 showed the largest average. 
For the variable part of the dry air the treatments 7, 5 and 4 had the highest average and the 
dry root of the treatment 5 was what made the best result. The treatment he has presented 
better results in the different variables analyzed was the 5 which is composed of 50% of 
substrate commercial and 50% husk of rice. 
 
Key words: production of seedlings, nurseries, eucalipto. 
 

 

Introdução 

O eucalipto é uma espécie florestal de rápido crescimento mais utilizada no Brasil, 

principalmente na produção de chapas, painéis, carvão vegetal, celulose e papel, sendo o seu 

cultivo um dos mais avançados, produtivos e competitivos do mundo. Isso tem colocado o 



Cultivando o Saber 

Cascavel, v.1, n.1, p.107-117, 2008 

108 

setor florestal em uma posição de destaque na economia do País, com uma participação muito 

importante no PIB nacional durante as últimas duas décadas (Torres, 1996). 

O setor florestal do Estado do Paraná é considerado um dos mais promissores do país, 

possuindo uma área de aproximadamente 115 mil hectares de cultivo de eucaliptos no ano de 

2005, representando em torno de 3% da área cultivada com esta espécie no país (ABRAF, 

2006). 

O desenvolvimento de novas tecnologias, desde a produção de sementes e mudas, o 

manejo adequado visando à alta produtividade e os modernos processos utilizados pelas 

indústrias de celulose, papel, móveis, dentre outros, faz com que a atividade florestal 

paranaense apresente grandes possibilidades de ampliar sua participação na balança 

comercial, através das exportações (SEMA, 2002). 

A produção de mudas é uma das fases mais importantes para o estabelecimento dos 

povoamentos florestais. A nutrição adequada das mesmas e o uso de substrato de cultivo 

apropriado são fatores essenciais para assegurar boa adaptação e crescimento após o plantio 

(Barros et al., 1997), sendo assim o uso do substrato adequado é um importante fator para a 

produção de mudas, pois é ele que garante o estabelecimento do plantio, reduz o tempo de 

formação e as perdas de campo (Vieira et al., 1998). 

A escolha do substrato deve ser feita levando em consideração as características físicas 

e químicas exigidas pela espécie a ser plantada e aspectos econômicos, pois, além de propiciar 

adequado crescimento à planta, o material utilizado na composição do substrato deve ser 

abundante na região e ter baixo custo. 

Ribeiro (1998), sugere que o substrato para produção de mudas deve possuir o 

equilíbrio entre matéria mineral, matéria orgânica, ar e água, ou seja, em termos práticos o 

substrato deve ser firme, reter umidade, ser poroso o suficiente para garantir boa aeração e 

boa drenagem, ser livre de sementes de ervas invasoras, nematóides e patógenos, e fornecer 

os nutrientes essenciais ao crescimento da muda.  

Além disso, precisa fornecer a necessária fixação da planta e sua qualidade deve 

permanecer a mesma por longo período, a fim de que o processo do sistema de cultivo possa 

ser padronizado (Röber, 2000).  

Geralmente, os substratos são compostos por misturas de diferentes materiais, pois 

dificilmente um material puro conseguirá apresentar todas as características adequadas para 

compor um bom substrato (Gomes e Silva, 2004). 

 Os substratos para a produção de mudas podem ser formatos por um único material, ou 

pela combinação de diferentes tipos de materiais, como terra de subsolo, composto orgânico, 
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moinha de carvão, casca de arroz carbonizada, vermiculita, areia, cama de aviário, esterco de 

curral curtido, lodo de esgoto, húmus de minhoca, entre outros (Wendling, 2002). 

A vermiculita é um elemento de origem mineral, constituída de lâminas justapostas, que 

se expandem quando submetidas a determinadas temperaturas, ocorrendo aumento 

considerável entre suas camadas. Após expandida, a vermiculita apresenta grande aumento na 

capacidade de retenção de água e de ar. Depois do processo de industrialização se torna um 

material leve, puro, esterilizado, não combustível, insolúvel em água e solventes orgânicos, 

não sendo tóxica, abrasiva nem deteriolizável. Apresenta ainda, alta capacidade de troca 

catiônica e absorção de um grande volume de água e outros líquidos (Monis, 1975).  

A utilização de matéria orgânica na composição do substrato, contribui de modo 

decisivo em muitas propriedades físico-químicas, como capacidade de troca de cátions, 

formação de complexos e quelatos com numerosos íons e na capacidade de retenção de 

umidade, sendo que as fontes mais comuns de resíduo orgânico são representadas pelos 

resíduos de culturas, estercos, compostos e outros (Calegari, 1998). 

A escolha do resíduo vegetal a ser utilizado é função de sua disponibilidade, variando 

entre as regiões e com a cultura na qual se fará seu emprego. A cama de aviário, é mais rico 

em nutrientes em comparação ao de outros animais domésticos, pois contém menor umidade, 

dejeções sólidas e líquidas misturadas e geralmente é proveniente de aves criadas com rações 

concentradas (Kiehl, 1985). A cama aviária possui compostos ricos em nitrogênio, que 

auxiliam no aumento da produção de algumas culturas (Zárate et al., 1997) e na redução de 

fitopatógenos que sobrevivem no solo (Blum et al., 1999).  Além de nitrogênio (2,6-3,0% de 

N), a cama aviário possui fósforo (3,9-4,5% de P) e potássio (1,0-3,0% de K) em níveis 

elevados (Scherer, 1995). Os teores de N, P, K, Ca e Mg podem variar ligeiramente, 

dependendo da origem da cama de aviário (frangos de corte ou galinhas poedeiras) e do 

número de camadas de maravalha. A adição ao solo de cama aviária aumenta o pH e diminui 

o teor de alumínio trocável, e, portanto, diminui os efeitos tóxicos deste íon para as plantas 

(Ernani e Gianello, 1983). 

 A casca de arroz carbonizada consiste em um resíduo da agroindústria processadora de 

arroz, disponível em grandes quantidades (Bellé e Kämpf, 1994) e que vem sendo estudada 

em misturas de substratos para a produção de mudas. Segundo (Minami, 1995), possui forma 

floculada, é leve, de fácil manuseio, com grande capacidade de drenagem, pH levemente 

alcalino, baixa capacidade de retenção de umidade, rica em cálcio e potássio, livre de 

nematóides e patógenos devido ao processo de carbonização.  
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Conforme Puchalski e Kämpf, (2000), a casca de arroz possui espaço de aeração 

superior a 42% e porosidade total acima de 80%, características ideais para substratos 

utilizados em recipientes com pequeno volume. 

Desta forma, o objetivo deste trabalho é avaliar a influência dos substratos no 

desenvolvimento das mudas de Eucalyptus grandis. 

 

Material e Métodos 

O experimento foi instalado no dia 27 de abril de 2007, nas instalações do Viveiro Ipê 

Florestal, localizado no município de Cascavel no Estado do Paraná, a 24º 58’ 43” de latitude 

Sul e 53º 29’ 48” de longitude Oeste, com altitude de 759 metros. 

O clima predominante na região é subtropical, característico do sul do Trópico de 

Capricórnio, onde a temperatura média no período de condução do experimento foi de 

17,88 °C, sendo a mínima de 0,7 °C e a máxima de 33,2 °C.  

A coleta dos dados ocorreu quando as mudas estavam com 161 dias, sendo a mesma 

realizada no dia 8 de outubro de 2007. 

O experimento foi instalado utilizando diferentes tipos de substratos para a produção de 

mudas de Eucalyptus grandis, usando casca de arroz, vermiculita, cama de aviário e substrato 

comercial (Plantmax® Hortaliças), em diferentes proporções. 

Acondicionados em tubetes de plástico rígido com volume de 50 cm3, os substratos 

testados no presente trabalho foram classificados em isolados e combinados. O substrato 

isolado corresponde ao uso de determinado componente isoladamente. Para os substratos 

combinados, foi feita a mistura entre os componentes em iguais porcentagens, descritos na 

Tabela 01. 

Todos os tratamentos foram adubados com Osmocote NPK (19-06-10), na dose de 

3,68 kg m-³ de substrato.  

A semeadura foi efetuada diretamente nos tubetes de plástico rígido, colocando-se, em 

média, duas a três sementes por embalagem.  

Aos 45 dias após a semeadura, foi efetuado o raleio, com o objetivo de eliminar as 

mudas excedentes de cada tubete, deixando-se apenas uma, sendo esta a de melhor aparência, 

estado fitossanitário, e a mais central. 

Tabela 1 - Substratos utilizados no cultivo de mudas de Eucalyptus grandis Hill ex Maiden 

Tratamentos Combinação 
Tratamento 1 100% Substrato Comercial 
Tratamento 2 50% Cama de Aviário + 50% Casca de Arroz 
Tratamento 3 50% Cama de Aviário + 50% Vermiculita 
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Tratamento 4 50%Vermiculita + 50% Casca de Arroz 
Tratamento 5 50% Substrato Comercial + 50% Casca de Arroz 
Tratamento 6 50% Substrato Comercial + 50% Vermiculita 
Tratamento 7 50% Substrato Comercial + 50% Cama de Aviário 

 

Após 60 dias da semeadura, as mudas foram retiradas da casa de vegetação e levadas 

para outro local protegido com tela sombrite 50%, onde permaneceram até os 100 dias e após 

foram levadas a área de pleno sol, onde ficaram até os 161 dias, até atingirem o tamanho ideal 

para o transplante a campo.  

O delineamento experimental foi adotado em blocos casualizados com 7 tratamentos, 4 

repetições e 10 mudas por parcela, totalizando duzentas e oitenta mudas, das quais foram 

avaliadas apenas 10 mudas de cada tratamento, sendo escolhidas por sorteio aleatório entre os 

mesmos. 

As variáveis analisadas foram, altura das mudas, o diâmetro do colo e o peso da matéria 

seca da parte aérea e da raiz. A altura total das mudas foi medida com uma régua graduada em 

centímetros, o diâmetro do colo foi medido utilizando-se um paquímetro digital graduado em 

milímetros. 

Para determinar o peso da matéria seca das mudas, lavou-se primeiramente a parte 

radicular de cada muda com água corrente, para a retirada do substrato, procurando manter 

intactas todas as suas raízes. Após separou-se a parte aérea da radicular, cortando-a próximo 

ao colo da planta, sendo então colocadas em sacos de papel, separados e identificados.  

O material contido em cada saco permaneceu em estufa a 85 °C por um período de 48 

horas. Com auxílio de uma balança analítica, determinou-se a matéria seca de ambas as partes 

das mudas de eucalipto.  

Para a análise dos dados foi empregado no software SISVAR versão 4.3, sendo 

utilizado para comparações entre médias o teste de Scott-Knott, ao nível de 5% de 

significância. 

 

Resultados e Discussão 

A altura da parte aérea combinada com o diâmetro do colo constitui um dos mais 

importantes parâmetros morfológicos para estimar o crescimento das mudas após o plantio 

definitivo no campo (Carneiro, 1995). 

A Tabela 02 apresenta a análise de variância realizada para mudas de E. grandis nas 

características diâmetro do colo e altura total da muda. Pode-se observar que os tratamentos 

foram significativos (p≤0,05) para estas características. 
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Tabela 2 - Diâmetro do colo (mm) e altura total (cm) das mudas de Eucalyptus grandis, 
avaliados aos 161 dias 

Quadrado Médio 
FV GL 

Diâmetro Colo (mm)  Altura (cm) 
Tratamento 6 0,422*  0,591* 
Erro 63 -  - 
Total 69 -  - 
Média   1,702  10,67 
CV(%)  20,19  14,47 
*Significativo, pelo teste de F (P ≤ 0,05). 

 

O coeficiente de variação (CV) entre as variáveis analisadas foi de 20,19% para o 

diâmetro do colo e de 14,47% para a altura das mudas de eucaliptos. Martins, (2002) 

classifica estes valores como tendo uma dispersão baixa e média para altura e diâmetro do 

colo, respectivamente, já que este autor classifica o coeficiente de variação até 15% como 

sendo baixo, e de 15 - 30% como sendo de média dispersão dos dados.  

Gomes et al. (2003), ao estudar o crescimento de mudas de Eucalyptus grandis em 

diferentes tamanhos de tubetes e fertilização NPK encontrou valores bastante diferenciados 

aos encontrados neste trabalho. Estes autores observaram que aos 120 dias o diâmetro do colo 

das plantas era de 0,795 mm e 21,62 cm para altura média das mudas em tubetes de 50 cm3.  

Já Aguiar et al. (1989) ao testar diferentes componentes de substrato para a produção de 

mudas de eucaliptos, verificou que ao estudar os substratos separadamente obteve mudas com 

média de altura de 14,3 cm e com um diâmetro de colo de 1,89 mm aos 90 dias após a 

semeadura, sendo dessa forma uma média mais aproximada do qual foi encontrada com o 

trabalho em estudo, porém com uma grande diferença de idade. 

Estes resultados encontrados podem estar relacionados com a época de 

desenvolvimento das mudas, já que nesse período a temperatura média foi de 17,88 °C, 

apresentando valores mínimos de 0,7 °C. Valeri e Corradini, (2000) comentam que na 

utilização de fertilizantes de liberação lenta, temperaturas mais baixa, diminui a taxa de 

liberação desses nutrientes, fato esse que pode ter interferido no crescimento das mudas. 
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Tabela 3 - Diâmetro do colo e altura de mudas de Eucalyptus grandis, avaliados aos 161 dias 

Tratamentos Diâmetro do colo (mm) Altura (cm)  
1 1,712 A 10,42A  
2 1,424 A 8,43 A  
3 1,536 A 9,77 A  
4 1,885 B 13,38 B  
5 2,030 B 12,24 B  
6 1,617 A 10,18 A  
7 1,711 A 10,31 A  

*médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si, pelo teste de Scott-Knott (p 

≤ 0,05). 

 

Verificou-se que os tratamentos 1, 2, 3, 6 e 7 apresentaram as menores médias para as 

variáveis avaliadas. Os tratamentos 4 (50%vermiculita e 50% casca de arroz) e 5 (50% 

substrato comercial e 50% casca de arroz) apresentaram as maiores médias, sendo de 2,03 

mm para o tratamento 5 e 1,885 mm para  tratamento 4 ao avaliar o diâmetro do colo. Para a 

variável altura os mesmos tratamentos 4 e 5 também se destacaram, apresentando médias 

estatisticamente iguais de 12,24 cm para o tratamento composto por 50% de substrato 

comercial e 50% de casca de arroz, e 13,38 cm para o tratamento composto por 50% de 

vermiculita e 50% de casca de arroz.  

Pode-se verificar que pelo fato da casca de arroz apresentar forma floculada, ser leve e 

possuir boa porosidade permite melhor desenvolvimento nos tratamentos que possuíam 

substratos que apresentaram este componente. Como pode ser observado nos dados 

apresentados na Tabela 3, os tratamentos 4 e 5 se destacaram para as características de 

diâmetro do colo e altura total da muda. 

Resultados semelhantes foram obtidos por Aguiar et al. (1989) onde verificaram que ao 

testar a casca de arroz como substrato para produção de mudas de eucalipto, obtiveram 

resultados semelhantes de crescimento tanto para altura das mudas como no diâmetro do colo, 

também apresentando um excelente comportamento com relação ao estado de agregação das 

raízes com o substrato, resultado que também foi observado no presente trabalho.  

A Tabela 4 apresenta a análise de variância realizada para mudas de eucalipto para as 

características peso da matéria seca da parte aérea e peso da matéria seca das raízes das 

mudas. Pode-se observar que os tratamentos foram significativos (p ≤ 0,05) para estas 

características avaliadas 
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Tabela 4 - Peso da matéria seca da parte aérea (PMSPA) (g) e o peso da matéria seca da raiz 
(PMSR) (g) das mudas de Eucalyptus grandis, avaliados aos 161 dias 

Quadrado Médio 
FV GL 

PMSPA (g) PMSR (g) 
Tratamento 6 0,072* 0,014* 
Erro 63 - - 
Total 69 - - 
Média  0,3967 0,1567 
CV(%)  44,46 38,76 
*Significativo, pelo teste de F (p ≤ 0,05). 

 

O coeficiente de variação entre as variáveis analisadas foi de 44,46% para o peso da 

matéria seca da parte aérea e de 38,76% para o peso da matéria seca das raízes das mudas de 

eucalipto, sendo considerado por Martins, (2002) como um coeficiente de variação com uma 

elevada dispersão, acima de 30%.  

 

Tabela 5 - Peso matéria seca da parte aérea (PMSPA) (g) e do peso matéria seca das raízes 
(PMSR) (g) em mudas de Eucalyptus grandis, avaliados aos 161 dias 

Tratamentos PMSPA (g) MSR (g) 
1 0,379 A 0,168 A 
2 0,293 A 0,119 A 
3 0,333 A 0,133 A 
4 0,461 B 0,151 A 
5 0,476 B 0,236 B 
6 0,324 A 0,148 A 
7 0,507 B 0,138 A 

*médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem entre si, pelo teste de Scott-Knott. 

 

Observou-se que os tratamentos 1, 2, 3 e 6 apresentaram as menores médias para a 

variável (PMSPA), não apresentando diferença. Os tratamentos 4 (50% vermiculita e 50% 

casca de arroz), 5 (50% substrato comercial e 50% casca de arroz) e 7 (50% substrato 

comercial e 50% cama de aviário) apresentaram as maiores médias em relação a matéria seca 

da parte aérea, com 0,461 g para o tratamento 4; 0,476 g para o tratamento 5 e 0,507 g para o 

tratamento 7. O tratamento que apresentou a melhor média em relação a matéria seca das 

raízes foi o tratamento 5, apresentando um valor de 0,236 g.  

 De modo geral observou-se de que o tratamento 5 composto por 50% de substrato 

comercial e 50% de casca de arroz, apresentou as melhores médias para a maioria das 

variáveis analisadas, resultados que conforme Klein et al. (2002), podem ser conseqüência 

das alterações nas propriedades físico-hídricas de substratos comerciais aliados a mistura de 
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casca de arroz carbonizada em diferentes proporções, concluindo que a casca de arroz pode 

ser utilizada para otimizar as propriedades físico-hídricas de substratos, melhorando a 

disponibilidade de água às plantas e a porosidade. 

 

Conclusões 

O tratamento 5, onde foi utilizado 50% de substrato comercial e 50% de casca de arroz 

apresentou para as variáveis analisadas o melhor desempenho. A utilização deste elemento na 

composição do substrato pode reduzir o preço de produção da muda de eucalipto, já que a 

casca de arroz pode ser obtida por menor valor quando comparado com o substrato comercial.  
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